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รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ประจ าปี พ.ศ.2563  ครั้งท่ี 2 
เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม  ๒๕63 เวลา 13.0๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 

 

ผู้มาประชุม 

1. นายด ารงค์  อุ่นศร    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
2. นายไพรัช  พยาบาล    เลขาสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
3. นายเกรียงศักดิ์  สุขช่วง   สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 2 
4. นายสุนทร  คารมดี    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 2 
5. นางสาวพิสมัย  สีใส    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 3 
6. นางวิภู  พรหมรักษา    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 3 
7. นายนนฑิพัฒน์  ปานกล่อม   สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 4 
8. นายปรีชา  ทองอร่าม    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 6 
9. นายสุชาติ  คงหอม    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 6 
10. นายเกรียงไกร  หนูนวล   สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 7 
11. นายสมพงษ์  ปั้นคง    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 8 
12. นายวิรัตน์  บุญมา    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 8 
13. นายจ ารัส  สวัสดี     สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 9 
14. นายสมโชค  คงทอง    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 9 
15. นายฤทธิ์  จิตรา    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 10 
16. นางสาวปัญยาลักษณ์  หมื่นใจ   สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 11 
17. นางสาวละออง  แก้วเก้า   สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 11 
18. นายคัมภีร์  ชุมขุน    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 12 
19. นายสุริยันต์  ยิ้มสุด    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 12 

ผูไ้ม่มาประชุม 

1. นายบรรจงกิจ  บุญโชติ   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
2. นางจตุพร  จันทร์เทพ    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 1 
3. นายเดโช  ชิตรัตน์    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 1 
4. นายสายันต์  สุวรรณสังข์   สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 5 
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5. นายสุธา  ทองแผน    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 7 
6. นางเสาวภา  รัตนบุรี    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 10 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายเกษม  สังข์แก้ว    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
2. นายบุญธรรม  หนูภัยยันต์   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
3. นางวจินา  หนูแก้ว    เลขานุการนายกฯ 
4. นางอรเพ็ญ  อักษรน า    ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
5. นายฉลาด  ชูเมือง    หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง 
6. นายชิโนรส  ประลมพ์กาญจน์   นิติกร 

 
เริ่มประชุมเวลา   :  เวลา  13.00 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวมาประชุมทั้งสิ้น 
18 คน นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวจุด   
เทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑ :  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่มาโดยพร้อมเพรียงกัน  ผมขอเปิด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว สมัยสามัญ   สมัยที่ 2  ประจ าปี 
พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15  พฤษภาคม  2563  เรื่องที่จะแจ้งให้ทราบและ
ขออมติต่อที่ประชุมในวันนี้ คือเรื่องรายรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 5  
พฤษภาคม  2563 เนื่องจากทางเลขาได้จัดท าเสร็จเมื่อกี้ ซึ่งได้แจกให้สมาชิกทุก
ท่านแล้ว แต่เนื่องจากยังไม่ได้บรรจุไว้ในวาระ ผมจึงขอมติที่ประชุม เพ่ิมระเบียบ
วาระที่ประชุม เป็นวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ     
สมัยที่ 2  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 5  พฤษภาคม  2563 ที่
สมาชิกมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้าง  ถ้าไม่มีสรุปว่าที่ประชุมมีมติให้เพ่ิมระเบียบ
วาระรับรองรายงานการประชุมเป็นวาระที่ 2 และเลื่อนระเบียบวาระที่ก าหนดไว้
เดิมเป็นวาระถัดไปตามล าดับ นะครับ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2  

ระเบียบวาระท่ี 2  : เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.
2563  เมื่อวันอังคาร  ที่ 5  พฤษภาคม  ๒๕63 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ขอให้ทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมซึ่งได้แจกให้ทุกท่านไป 
หากท่านใดจะให้แก้ไขขอเชิญได้ครับ มีไหมครับ เมื่อไม่มีสรุปว่าสมาชิกสภามีมติ
รับรองรายงานการประชุมนะครับ 



-ส ำเนำ- 

- 3 - 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  :  เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทอาคารต่างๆ จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับนายเหลียว จ านวน 
205,000 บาท ดังนี้ 

โดยท าการรื้อกระเบื้องลอดคู่ออกทั้งหมดแล้วท าการมุงแผ่นเมทัลชีท    
รีดลอน+พียู ซุปเปอร์คูล หนา 4 มม. ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. 
ฉาบรอยต่อโครงเคร่าเหล็กอบสังกะสี (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาขาวก าหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 2 ป้าย งบประมาณ 205,000 บาท (สองแสนห้าพันบาท) 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2549 มาตรา 16 (9) 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
1/2563 หน้าที่ 1 ล าดับที่ 1 

โดยโอนลดจากแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย เรียนและ
ประถมศึกษา   งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือน
พนักงาน งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,000,710 บาท โอนลดเป็นจ านวน 
205,000 บาท 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามบ้างหรือไม่ครับ  เมื่อไม่
มีผมขออมติที่ประชุม นะครับ 

มติที่ประชุม   อนุมัติ    17  เสียง 
    ไม่อนุมัติ    -  เสียง 
    งดออกเสียง   1 เสียง 

2. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนสมเด็จย่า 90 จ านวน 
170,000 บาท ดังนี้ 

โดยท าการรื้อกระเบื้องลอดคู่ออกทั้งหมดแล้วท าการมุงแผ่นเมทัลชีทรีด
ลอน+พียู ซุปเปอร์คูล หนา 4 มม. ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. 
ฉาบรอยต่อโครงเคร่าเหล็กอบสังกะสี (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาขาวก าหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 2 ป้าย งบประมาณ 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาท) 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2549 มาตรา 16 (9) 
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เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
1/2563 หน้าที่ 2 ล าดับที่ 2 

โดยโอนลดจากแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬา
และนันทนาการ งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการแข่งขันกีฬา 
อบต.เขาขาวคัพ ต้านยาเสพติด งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 200,000 บาท 
โอดลดเป็นจ านวน 170,000 บาท  

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามบ้างหรือไม่ครับ  เมื่อไม่
มีผมขออมติที่ประชุม นะครับ 

มติที่ประชุม   อนุมัติ    17  เสียง 
    ไม่อนุมัติ    -  เสียง 
    งดออกเสียง   1 เสียง 

3. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนสมเด็จย่า 90 (ติดกับ
อาคาร กศน.) จ านวน 170,000 บาท ดังนี้  

โดยท าการรื้อกระเบื้องลอดคู่ออกทั้งหมดแล้วท าการมุงแผ่นเมทัล๙ทรีด
ลอน+พียู ซุปเปอร์คูล หนา 4 มม. ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบ
รอยต่อโครงเคร่าเหล็กอบสังกะสี (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาขาวก าหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 2 
ป้าย งบประมาณ 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาท) 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2549 มาตรา 16 (9) 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
1/2563 หน้าที่ 3 ล าดับที่ 3 

โดยโอนลดจากแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬา
และนันทนาการ งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
- โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เขาขาวคัพ ต้านยาเสพติด งบประมาณก่อนโอน

คงเหลือ 30,000 บาท โอดลดเป็นจ านวน 30,000 บาท 
- โครงการแข่งขันกรีฑานักเรียน เยาวชนและประชาชนระดับต าบล งบประมาณ

ก่อนโอนคงเหลือ 100,000 บาท โอนลดเป็นจ านวน 100,000 บาท 
และโอนลดจากแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรีย นและ

ประถมศึกษา  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือน
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พนักงาน งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 795,710 บาท โอนลดเป็นจ านวน 
40,000 บาท 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามบ้างหรือไม่ครับ  เมื่อไม่
มีผมขออมติที่ประชุม นะครับ 

มติที่ประชุม   อนุมัติ    17  เสียง 
    ไม่อนุมัติ    -  เสียง 
    งดออกเสียง   1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4 :  เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงระบบประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนสมเด็จย่า 90 
จ านวน 50,900 บาท ดังนี้ 

โดยท าการรื้อถังบรรจุน้ าเดิมออกแล้วท าการเปลี่ยนถังบรรจุน้ าใหม่ 
จ านวน 2 ถัง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบมอเตอร์จุ่มน้ า ขนาด 1 แรงม้า 
จ านวน 1 ชุด เชื่อต่อระบบประปาให้สามารถใช้งานได้ (ตามแบบรูปและ
รายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวก าหนด) พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 2 ป้าย งบประมาณ 50,900 บาท (ห้าหมื่น
เก้าร้อยบาท) 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (9) 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
1/2563 หน้าที่ 4 ล าดับที่ 4 

โดยโอนลดจากแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา   งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือน
พนักงาน งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 755,710 บาท โอนลดเป็นจ านวน 
50,900 บาท 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามบ้างหรือไม่ครับ  เชิญ
ท่านสมาชิกหมู่ท่ี 3 ครับ 

นางสาวพิสมัย  สีใส สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพเพ่ือนสมาชิกและคณะ
ผู้บริหารทุกท่าน ดิฉันนางสาวพิสมัย  สีใส สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ในการปรับปรุง
ระบบประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สวนสมเด็จย่า 90 จ านวน 50,900 บาท มี
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รายการซื้อถังจ านวน 2 ถังด้วย วันก่อนตอนที่ก่อนโรงเรียนจะปิด รู้สึกว่าดิฉันได้ไป
ถ่ายรูปไว้มีถังน้ าตั้งอยู่ที่พ้ืนจ านวน 3 ถัง ไม่ทราบว่าจะเกี่ยวข้องหรือเปล่าหรือว่า
เอาไปตรงไหน เห็นมีซื้อเพ่ิมอีกสองถัง แล้วถังที่วางอยู่ด้านล่างเอาไปส ารองน้ าจาก
รถอบต.แล้วในรูปถ่ายรูน้ าเปิดอยู่ใส่น้ าไม่ได้ รูปสึกว่าวันก่อนกองการศึกษามาชี้แจง
แล้วว่าเอาเงินจากส่วนไหนมาซื้อจ านวน 3 ถัง ช่วยติดตามด้วยค่ะว่ามันซ้ าซ้อนกัน
หรือไม่ ขอบคุณค่ะ 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ มีท่านสมาชิกท่านอ่ืนไหมครับ ถ้าไม่มีผมอยากให้ท่าน
เลขานุการนายกช่วยชี้แจงครับ เชิญครับ 

นางวจินา  หนูแก้ว เลขานุการ นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ เดี๋ยวเมื่อท่านนายกเสร็จ
ภารกิจแล้วจะมาชี้แจงเองค่ะ  

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ถ้าเช่นนั้นเชิญผู้อ านวยการกองการศึกษา ครับ 

นางอรเพ็ญ  อักษรน า ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ เรียนประธาน ท่านสมาชิกอบต.ทุกท่านค่ะ คือถังที่มี
อยู่ 2 ลูกนั้นจะเอาขึ้นข้างบน ไม่ได้ซื้อใหม่ คือที่วันก่อนซื้อมา 3 ลูกที่ตั้งไว้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และตอนนี้จะเอาขึ้นไปเปลี่ยนกับถังเก่า 2 ลูก เหลืออีก 1 ไว้
ข้างล่างเหมือนเดิม 

นายไพรัช  พยาบาล ปลัด อบต.เขาขาว ขออนุญาตครับท่านประธานสภาฯ ผมขอชี้แจงเพ่ิมเติมที่ท่าน
ผมชี้แจงนะครับ  คือถังนี้ที่มีอยู่เดิม 3 ลูกเอาขึ้นไปเปลี่ยนที่หอถัง 2 ลูก เข้าใจนะ
ครับ เนื่องจากข้างบนหอถังที่มีอยู่เดิมช ารุดเลยเอาไปเปลี่ยน ไม่ได้จัดซื้อไหม 

นางสาวพิสมัย  สีใส สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ห้าหมื่นเก้าร้อยนี้คือรื้อถังด้านบนลงมาแล้วเอาด้านล่างไป
เปลี่ยนและซับเมิร์ส 1 แรงม้าใช่ไหมค่ะ 

นายไพรัช  พยาบาล ปลัด อบต.เขาขาว รายละเอียดประมาณการสามารถดูได้จาก ป.ร.4 นะครับ 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ เชิญท่านสมาชิกหมู่ท่ี 12 ครับ 

นายสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 12 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพเพ่ือนสมาชิก
และคณะผู้บริหาร กระผม นายสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิกหมู่ที่ 12 ท่านประธานที่
เคารพ ตามท่ีผ.อ.กองการศึกษาได้ชี้แจง และท่านเลขานุการสภาฯในฐานะท่านเป็น
ปลัดดูแลงบประมาณของอบต. ก็เข้าใจนะครับตามที่ท่านได้ชี้แจง ว่าถังไม่มีการซื้อ
ใหม่ ทีนี้ผมก็ติดใจตรงนี้ครับ ในเมื่อถังไม่มีการซื้อใหม่ แค่เอาถังเก่าขึ้นไปตั้ง ที่ซื้อ
ใหม่มีเครื่องสูบน้ าแบบมอเตอร์จุ่มน้ า 1 แรงม้า จ านวน 1 ชุด งบประมาณ ห้าหมื่น
เก้าร้อย ผมติดใจตรงนี้ครับว่าเครื่องสูบน้ าตัวหนึ่งห้าหมื่นเก้า ผมดูว่าราคามันสูง
เกินไปครับท่านประธาน ท่านดูรับในรายการที่ผู้บริหารยื่นมามีแค่นี้ ผมจึงติดใจว่า
ท าไมตั้งงบประมาณถึงห้าหมื่นเก้าร้อนครับ ขอบคุณมากครับ 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ เชิญหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างในฐานะผู้ท าหน้าที่ประมาณราคาชี้แจง
ที่มาของราคาว่าท าไมถึงใช้งบประมาณห้าหมื่นเก้าร้อยครับ เชิญครับ 

นายฉลาด  ชูเมือง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิก
ทุกท่าน ประมาณราคานี้สืบมาจากพาณิชย์จังหวัดครับ อีกอย่างถังบรรจุน้ าประปา
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มีอยู่แล้ว แต่ข้างบนมันเสีย งานที่ท าคือเอาถังสองลูกลงมาแล้วก็เอาถังใหม่ขึ้นไว้
ข้างบน เพราะเชื่อมระบบประปา ราคาทุกตัวมาจากพาณิชย์จังหวัด ถ้าไม่ประมาณ
ราคาตามพาณิชย์จังหวัด ผิดระเบียบครับผม   

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกหมู่ท่ี 12 ครับ 

นายสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 12 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพเพ่ือนสมาชิก
และคณะผู้บริหาร กระผม นายสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิกหมู่ที่ 12 ท่านประธานครับ
ผมเข้าใจครับตามที่ท่านช่างส่วนโยธาได้ชี้แจง ทีนี้ผมถามว่าปรับปรุง โครงการ
ปรับปรุงระบบประปา รายละเอียดอยู่ในแบบป.ร.4 หน้า 1 มี 11 รายการ ใน
งบประมาณ 50,900 บาท ทีนี้ผมถามว่า ผมที่รับผิดชอบลงไปตรวจสอบ ถามว่า
ต้องเปลี่ยนหมดใช่ไหม ค าว่าปรับปรุงแต่ที่ผมดูรายการนี้ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด
ครับ ไม่ว่าจะเป็นตู้ควบคุมไฟ ต้องเปลี่ยนใช่ไหมครับ ท่านประธานที่เคารพ ผมเคย
เจอที่หมู่ที่ 12 ครับท่านประธาน ในโครงการล้างถังกรอง มีไม่รู้ซักกี่รายการ แต่
เปลี่ยนจริงๆแค่หนึ่งรายการสองรายการครับท่านประธาน แต่รายละเอียดคิดถี่ยิบ
ทั้งหมดนี้ครับท่านประธาน ผมยกตัวอย่างเหมือนโครงการล้างถังกรอง มีแก้ไข
ระบบไฟด้วย ผมเคยพูดในการประชุมสภาฯ มีแก้ไขระบบไฟ แม้แต่ไขควงก็ไม่ได้ไป
แตะในตู้ไฟนิดเดียวครับท่านประธาน เพราะนี่ก็เช่นเดียวกันครับท่านประธาน ผม
ไม่มีอ านาจที่จะไปตรวจสอบ แต่รายการระหว่างก่อสร้างผมขอให้ ผู้ว่าจ้างแจ้งผม
ด้วยผมจะลงไปดูด้วย รายการปรับปรุงระบบประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนสมเด็จ
ย่า 90  ได้ไหมครับ ขออนุญาตผู้ว่าจ้างแจ้งผมด้วย ผมจะดูว่ารายละเอียดทั้งหมดนี้
ได้ท าตามนี้ไหม ขอบคุณมากครับท่านประธาน 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ครับขอบคุณครับ เอาอย่างนี้นะครับ ผมขอฝากท่านสมาชิกหมู่ที่ 
12 ซักเรื่อง ไหนๆท่านก็มีอ านาจหน้าที่โดยตรง โครงการอย่างที่ว่าเปลี่ยนทราย
กรองระบบประปา  ที่ท่านบอกว่าไม่ครบให้ท่านชี้แจงมา ถ่ายหลักฐานมาทั้งหมด 
ผมจะให้เขาติดตามโครงการนั้น เมื่อวันที่เท่าไหร่เดือนไหน ตามความเป็นจริง นะ
ครับ ขอเชิญท่านหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างครับ 

นายฉลาด  ชูเมือง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติม
ครับ โครงการนี้งบประมาณ 50,900 บาท ครับ ถ้าเป็นงานก่อสร้าง รวมราคาทุน
38,953.50 บาท ถ้าเป็นงานก็สร้างต้องคิด Factor F ซึ่งก็คือค่าด าเนินการ ค่า
ภาษี ค่าดอกเบี้ย ค่าต่างๆอยู่ในนี้หมดเลย ยอดเงินที่ท าจริงๆ สามหมื่นกว่าบาท พอ
รวม Factor F เลยเป็น 50,900 บาท ราคาที่ท าทุกตัวไม่ได้หลับตาเอา ทุกตัวที่
คิดมาเอามาจากพาณิชย์จังหวัด ถ้าพาณิชย์จังหวัดไม่มี ก็สืบราคาอย่างน้อยสาม
ร้านค้า ร้านไหนต่ าสุดเอาร้านนั้น  

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ครับขอบคุณครับ ตรงนี้ ผมในฐานะประธานสภา ผมก็เข้าใจทั้งสอง
ฝ่าย ทั้งสามฝ่าย อย่างคณะผู้บริหาร ท่านช่างโยธา แล้วก็อย่างท่านสมาชิก ก็ถือว่า
ต่างคนต่างท าหน้าที่ ทางผู้บริหารก็ไม่สมควรที่จะคิดว่า มาขวางทาง เพราะทุก
อย่างที่สมาชิกเขาท าก็ถือว่าเขาท าตามอ านาจหน้าที่ ของเขาที่ชาวบ้านเลือกเขามา 
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เขามีหน้าที่โดนตรง เราต าหนิเขาไม่ได้หรอกครับ ผู้มีหน้าที่บริหารก็บริหารไปตาม
ความถูกต้อง เรื่องจริงไม่ต้องกลัวครับ เรื่องจริงก็คือเรื่องจริง เรื่องไม่จริงก็คือเรื่อง
ไม่จริง ยังมีสมาชิกท่านใดข้องใจอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมนะครับ 
สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการ
ปรับปรุงระบบประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนสมเด็จย่า 90 จ านวน 50,900 บาท
โปรดยกมือครับ  

มติที่ประชุม   อนุมัติ    17  เสียง 
    ไม่อนุมัติ    -  เสียง 
    งดออกเสียง   1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆข้องใจจะถามผู้บริหารขอเชิญครับ 
ขอเชิญท่านสมาชิกหมู่ท่ี 3 ครับ 

นางสาวพิสมัย  สีใส สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพเพ่ือนสมาชิกและคณะ
ผู้บริหารทุกท่าน ดิฉันนางสาวพิสมัย  สีใส สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  3 สืบเนื่องจากการ
ประชุมครั้งที่ผ่านมา ก็มีหลายประเด็น หลายเรื่อง ที่สมาชิกมีความข้องใจใน
รายละเอียดของงาน งบประมาณที่ใช้จ่ายไป นะค่ะ เรื่องแรกก็เรื่องการจัดซื้อแมท
กับเจล กรณีแก้ปัญหาโรคโควิด 19  ซี่งผู้บริหารก็ได้ให้พนักงานส่งมอบเอกสาร ซึ่ง
ในรายละเอียดก็จะชี้แจงให้กับเพ่ือนสมาชิกได้รับทราบ ว่าอบต.เขาขาวของเราใช้
งบประมาณ ในเรื่องแมทกับเจลในวงเงิน 1,750,000 บาท ซื้อหน้ากากอนามัย
จ านวน 30,000 ชิ้น ราคาชิ้นละ 20 บาท เป็นเงิน 600,000 บาท  ซื้อเจล    
แอลกอฮอร์  ขนาด 450  ml จ านวน 4,600 ขวด ขวดละ 250 บาท 
1,150,000 บาท รวม 1,750,000 บาท ซึ่งดิฉันในฐานะสมาชิก ก็รู้สึกว่าตัวเลข
มันค่อนข้างสูง แต่ว่าด้วยเวลาจ ากัด ยังไม่ได้ติดตามสอบถามราคา ดูว่าราคาที่ท่าน
จัดซื้อนั้นได้ราคามาถูกต้องหรือไม่ ร้านที่สั่งซื้อมาถูกกว่าท้องตลาดหรือไม่ เราใน
ฐานะหน้าที่ของสมาชิกสภาฝ่ายนิติบัญญัติก็ต้อง ดูแลในเรื่องของการใช้จ่าย
งบประมาณของผู้บริหาร ถ้าเกิดว่าวิกฤตครั้งหน้าถ้าเพ่ือนสมาชิกมีทีมงานหรือว่ามี
ร้านในทีมงานที่ถูกกว่านี้ ก็ช่วยเสนอมาทางอบต.ด้วยนะค่ะ เรื่องที่สองก็คือเรื่อง
เศรษฐกิจชุมชน ซึ่งรายละเอียดก็เยอะมากยังศึกษาไม่หมด แต่ว่าได้ข้อมูลมาก
ค่อนข้างจะเยอะมาก  ของโครงการเศรษฐกิจชุมชนซึ่งมีประโยชน์ส าหรับชาวบ้าน 
ในการพัฒนากลุ่มองค์กร บางกลุ่มก็ได้เอาเงินส่วนนี้ไปด าเนินธุรกิจ เกิดการสร้าง
งาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับชาวต าบลเขาขาวอย่างแท้จริง แต่บางกลุ่ม ก็ยัง
ต้องตรวจสอบ ซึ่งทางสมาชิกหมู่ที่ 12 ก็ติดตามเรื่องนี้อยู่ตลอด เรื่องที่สามก็คือ
เรื่องของการขุดเจาะบ่อบาดาล ที่มีค าถามทุกครั้ง มีปัญหาทุกครั้งในการประชุม
สภาว่าค าว่าและหรือค าว่าหรือในการท าสัญญากับผู้รับจ้าง ซึ่งดิฉันพบข้อสังเกตอยู่
หลายประเด็น เนื้องานเยอะมากสองแฟ้มโตๆ ก็เอาเฉพาะที่สังเกตได้ในตอนนี้ ส่วน
รายละเอียดที่เหลือจะแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบอีกทีหนึ่ง หรือว่าใครที่สงสัยก็
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สามารถมาดูได้ที่ดิฉันนะค่ะ เพราะเป็นเอกสารทางราชการซึ่งดิฉันขอมาในนามของ
สมาชิกหมู่ที่ 3 ซึ่งเป็นประโยชน์กับชาวบ้าน และเป็นประโยชน์ของพวกเราที่ท า
หน้าที่ ในสภาแห่งนี้  ก็ได้ขอเอกสารไปสองปีนะค่ะคือปี 56 และปี 62 ซึ่ง
รายละเอียดต่างๆที่เป็นประเด็นข้อสังเกต ในปี 56 มันจะมีข้อก าหนดเฉพาะเรื่อง
การเจาะบ่อ ที่เป็นประเด็นส าคัญก็คือในเรื่องของเงื่อนไขการตรวจรับงานของปี 
56 ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านนะค่ะ ในข้อเงื่อนไขการตรวจรับงานจะมี
ระบุไว้ว่า หากเจาะความลึกไม่ถึง 80 เมตร ตามท่ีก าหนดจะต้องหักเงินค่าจ้างตาม
มาตรฐานราคากลาง และอีกข้อหนึ่งในกรณีที่ปริมาณน้ าไม่ได้ตามข้อก าหนดผู้
รับจ้างจะต้องยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินชดเชยปริมาณน้ าที่ขาดไปในอัตรา 1 ลบ.ม./
ชั่วโมง ต่อ 5,000 บาท ซึ่งรายละเอียดเยอะมากนะค่ะ แต่ที่เป็นข้อสังเกตก็คือใน
รายละเอียดตรงนี้ถือว่าเป็นประโยชน์แก่พ่ีน้องประชาชน แต่เมื่อข้อบัญญัติได้ผ่าน
ไปแล้วในปีนี้ เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป ทางสมาชิกก็ค่อยหารืออีกครั้ง
หนึ่ง และอีกประเด็นก็คือในเรื่องของสัญญาจะไม่มีค าว่าหรือ หรือค าว่าและในปี 
56 แต่ว่าปี 62 นี้มีค าว่าหรือ ขอบคุณมากค่ะท่านประธาน 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ คือตามสัญญาจ้างปี พ.ศ.2556 กับ พ.ศ.2562 หรือว่าปัจจุบัน 
แตกต่างกัน ใช่ไหมครับ ตรงนี้ผมก็ขอฝากคณะผู้บริหาร ช่วยตอบด้วยว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร ถ้าดูแล้ว ปี 2556 เป็นประโยชน์กับชาวบ้านมากมาย เจาะ
ไปแล้วต้องได้ 80 น้ าต้องได้ชั่วโมงละกี่ลูกบาศก์เมตร ต้องได้ทั้งสองอย่าง แต่ตอนนี้
เจาะตามก าหนด 100 เมตร เจาะไป 50 เมตรบังเอิญได้น้ าตามที่ก าหนดก็มาสรุป
เอาตามที่ได้น้ า ความลึกไม่ถึงก็ได้ ไม่มีการหักเงินอะไรใดๆทั้งสิ้น ตรงนี้ท าไม
เอกสารไม่เหมือนกัน มาสมัยนี้ผมรู้สึกว่าผู้รับจ้างสบาย เจาะไม่ลึกก็ได้ ขอให้มีน้ า
จะไปแห้งข้างหน้าก็ไม่ว่า เบิกเงินเสร็จแล้วภาระหน้าที่ก็ตกอยู่ที่ชาวบ้าน กับท่าน
สมาชิก ขอเชิญท่านสมาชิกหมู่ท่ี 12 ครับ 

นายสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 12 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพเพ่ือนสมาชิก
และคณะผู้บริหาร ผมสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิกหมู่ที่ 12 เรื่องแรกที่ผมจะติดตาม
โครงการเศรษฐกิจชุมชน เพราะการประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ในการประชุม
สภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นั้นผมได้สอบถาม
เรื่องความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆ ที่อบต.เขาขาวได้ด าเนินการฟ้องร้องคดี ซึ่ง
จากการรายงานเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 นั้นมี 3 กลุ่มที่ค้างอยู่ มาถึงวันนี้
ประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วครับท่านประธาน วันนี้ต้องให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบมา
รายงานด้วย ว่าได้ช าระตามค าสั่งศาลหรือไม่ และกรณีเดียวกันโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน ผมติดจามเรื่องนี้มาตั้งแต่ ปี 59 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบคือนิติกร แจ้งว่ามี 3 
กลุ่มที่ยังไม่ได้ฟ้องร้องด าเนินคดี สาเหตุเนื่องจากไม่มีการเซนต์เอกสารให้ฟ้องร้อง 
จนมาถึงวันนี้ ปี 63 ครับท่านประธาน ไม่ทราบว่า 3 กลุ่ มนี้การด าเนินคดียัง
ด าเนินการได้ไหม หมดอายุความหรือยัง ซึ่งตอนนั้นในปี 59 ได้มีการตั้งกรรมการ
สอบในการไม่สั่งฟ้อง 3 กลุ่มนี้ เพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอเรียนถามด้วยครับทั้งสาม
กลุ่ม ตอนนี้ด าเนินการอยู่อย่าไร และก็ห้ากลุ่มที่ฟ้องช าระเงินตามที่ตกลงต่อศาล
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หรือไม่ เรื่องที่ 2 ครับท่านประธาน ประมาณวันที่ 7 วันที่ 8 ผมได้รับการ
ประสานงานจากท่านรองประธานสภา วันนี้ท่านไม่ได้เข้าประชุม ท่านสมาชิกหมู่ที่ 
5 ท่านบรรจงกิจ  บุญโชติ ขออภัยที่เอ๋ยนามท่านไม่อยู่ในที่ประชุม ประสานผมไป
ว่าให้ช่วยมาเซนต์รายชื่อ เพ่ือให้มีการประชุมสมัยวิสามัญ เพ่ือที่จะขอมติที่ประชุม
สภาเพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องที่ประสบภัยโควิด นะครับ ผมเป็นคนหนึ่งที่ได้เซนต์ชื่อใน
วันนั้น จริงๆแล้วจากการอ่านหนังสือที่มาจากศาลากลางก็ดี หนังสือที่มาจาก
กระทรวงมหาดไทยก็ดี ซึ่งปลัดกระทรวงเป็นผู้ลงนาม จากศาลากลางจังหวัดผู้ว่า
เป็นผู้ลงนาม เรื่องแนวทางการปฏิบัติให้ความช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ต้องขอมติที่ประชุมสภา นะครับ
ท่านประธานที่เคารพ ผมอ่านจากหนังสือแล้ว ผู้บริหารสามารถใช้จ่ายงบประมาณ
ได้ ตามระเบียบ ไม่ว่าจะเป็นงบกลาง หรือเงินโอน ซึ่งโอนมาจากโครงการต่างๆที่ไม่
ด าเนินการ โอนมาได้ครับ เงินสะสมใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุมัติสภา เพราะฉะนั้นท่าน
เลขาวันนี้ท่านอย่าลืมนะครับช่วยบันทึกให้ผมด้วยผมขอถอนรายชื่อนั้นที่ผมเซ็นวัน
นั้น ถอนออกนะครับรายชื่อนั้น เดี๋ยวเผื่อไม่รู้ใครเอาไปท าอะไร เดี๋ยวจะติดลายเซ็น
ผมไปด้วย ท่านอ่ืนที่ได้เซ็นไปถ้าท่านจะขอถอนด้วย ก็ลุกข้ึนชี้แจงต่อสภาว่าขอถอน
รายชื่อครับ เพราะผมดูตามหนังสือแล้วไม่ได้เกี่ยวกับสมาชิกเลยครับ ผู้บริหารมี
อ านาจ ที่จะด าเนินการช่วยเหลือ โดยใช้งบประมาณจากงบกลาง เงินโอน เงิน
สะสม ซึ่งตอนนี้เงินสะสมของอบต.เขาขาว ก็มีอยู่หลายล้านสามารถใช้ได้ ทีนี้
ต่อเนื่องว่าตามที่ได้มีการพูดคุยเรื่องการช่วยเหลือประชาชนในต าบลเขาขาวที่
ประสบภัยโควิด ผมก็เรียนถามท่านประธานไปยังผู้บริหาร ที่พูดคุยกันอยู่ข้างนอก 
ก็ดี คุยหลายๆแห่ง ว่าแนวทางขณะนี้ของผู้บริหารต าบลเขาขาว จะมีแนวทาง
ช่วยเหลือ พ่ีน้องประชาชน หรือไม่ วันนี้สมาชิกสภาตัวแทนของชาวบ้านทั้ง 12 
หมู่บ้าน อยู่ในสภาแห่งนี้ จะได้ไปบอกชาวบ้านถูกครับ ตอนนี้เพราะว่าหลายพ้ืนที่มี
การจ่าย หลายอบต. หลายอบจ. แต่การจ่ายบางพ้ืนที่ก็มีการถูกสอบสวน เพราะ
จ่ายผิดระเบียบ อย่างท่านปลัดขออนุญาตที่ เ อ่ยนามท่ านก็เป็นเจ้าหน้าที่
งบประมาณ ท่านต้องรู้ว่าส่วนไหนจ่ายได้จ่ายไม่ได้ บุคคลประเภทไหนที่จ่ายได้ 
บุคคลประเภทไหนที่จ่ายไม่ได้ ตรงไหนที่ไม่สมควรจ่าย เพราะถ้าจ่ายผิดระเบียบผม
ก็เข้าใจครับ ว่ามีความผิด เพราะฉะนั้นผมถามว่าผู้บริหารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาขาวท่านมแีนวทางที่จะจ่าย ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยโควิดหรือไม่ หรือช่วย
อย่างไร ช่วยทั่วไปหรือช่วยตามหลักเกณฑ์วิธีการ ซึ่งในระเบียบเขาก าหนดไว้แล้ว 
ท าง่ายครับ ท าตามระเบียบ ผมปริ๊นซ์มาหมดครับจากศาลากลางก็ดี จาก
กระทรวงมหาดไทยก็ดีครับ แนวทางปฏิบัติท าได้ครับถ้าท่านศึกษาระเบียบไม่ได้
แปลกแหวกแนวไปตรงไหนครับท่านประธาน ท าได้ตามระเบียบแต่ท่านไม่ท าครับ 
เขาเขียนไว้แล้วท่านไม่ท า จะไปท าแบบนั้น แบบนั้น ฉะนั้นผมขอถามครับว่าท่านมี
แนวทางจะช่วยเหลือหรือไม่ ช่วยเหลือทั่วไปหรือช่วยเหลือเป็นรายๆไป ครับ
ขอบคุณมากครับ 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ ครับขอบคุณครับ เรื่องตรงนี้ เมื่อครั้งการประชุมที่ผ่านมาผมก็ได้
เสนอไปแต่ผมก็พูดตามความรู้สึกนึกคิดของผมซึ่งไม่เกี่ยวกับระเบียบ แต่บังเอิญนะ
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ครับที่ผมพูดไปนั้นมันมาตรงกับระเบียบ ระเบียบของมหาดไทย เขาไม่ได้ให้จ่าย
แบบปูพรหมเขาบอกอย่างนั้น เขาให้จ่ายตามความเป็นจริง ผลกระทบเป็นจริง คน
ที่ท างานงานจ้างได้รับผลกระทบ คนที่ยากไร้ คนด้อยโอกาสอะไรแบบนี้ ถึงช่วยได้ 
ยังมีท่านอ่ืนไหมครับ เชิญท่านสมาชิกหมู่ท่ี 8 ครับ 

นายสมพงษ์  ปั้นคง สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่  8 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ           
เพ่ือนสมาชิกและคณะผู้บริหาร ผมนายสมพงษ์  ปั้นคง  สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 
8  คือเมื่อวานผมเข้าไปเยี่ยมชาวบ้าน ชาวบ้านของผมเขาไปติดต่อ สาย
อินเตอร์เน็ตครับ เพราะว่าหมู่ที่ 8 นี้อินเตอร์เน็ตเข้าหมดแล้ว แต่บ้านของเขาอยู่ใน
ถนนสายบ้านนายเนยครับ วันก่อนเกิดอาชญากรรมที่บ้านเขา เขาจะติดกล้องอะไร
พวกนี้ครับ แต่ว่าทางอินเตอร์เน็ต เขาจ่ายเงินแล้วครับแต่ทางอินเตอร์เน็ตคืนแล้ว
บอกว่าติดไม่ได้ ผมไม่หมั่นใจครับว่าตรงนี้มันเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนทางหลวง
ท้องถิ่นหรือไม่ ผมก็เลยอยากจะถามท่านประธานไปถึงผู้บริหารเรื่องที่ผมสอบถาม
ไปในการประชุมครั้งก่อน เรื่องการขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น เส้นถนนสาย
ดังกล่าวครับ คือได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้วครับ แต่ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกันครับ 
เพราะว่าบ้านอ่ืนเขาติดได้หมดครับ แต่ซอยนั้นอินเตอร์เน็ตเข้าไปไม่ได้ ตรงนี้ผม
ฝากประธานถึงผู้บริหารว่าให้ช่วยด าเนินการด้วย ในการขึ้นทะเบียนทางหลวงเส้น
ดังกล่าว ครับขอบคุณครับท่านประธาน 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ เชิญท่านสมาชิกหมู่ท่ี 3 ครับ 

นางสาวพิสมัย  สีใส สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพเพ่ือนสมาชิกและคณะ
ผู้บริหารทุกท่าน ดิฉันนางสาวพิสมัย  สีใส สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ขออีนิดหนึ่งนะค่ะ
ท่านผู้บริหารก็คงไม่เกินศักยภาพของท่าน โอนเงินไปโน่นไปนี่ได้นะค่ะ ดิฉัน
อยากจะขออีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องปรับปรุงห้องประชุม เรื่องระบบไฟ ร้ายสุดก็เครื่อง
เสียง ท่านประธานฟังอู้อ้ีไปหมดเลยค่ะ ฟังไม่ได้ นะค่ะ เคยพูดหลายครั้งแล้ว และ
อีกเรื่องค่ะ เศษเงินนะค่ะซื้อที่เทียนชนวนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ  

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ ยังมีท่านอ่ืนไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอเชิญท่านนายกลุกขึ้นชี้แจงตามท่ี
สมาชิกข้องใจ เชิญครับ 

นายเกษม  สังข์แก้ว นายกองค์การบริหารส่วนต าบล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือน
สมาชิก ที่ท่านสมาชิกหลายท่านได้ลุกขึ้นอภิปรายสอบถาม เกี่ยวกับเรื่องการ
บริหารจัดการของฝ่ายบริหารนะครับ ก็ขออนุญาตตอบตามล าดับนะครับ ในเรื่อง
ของเจลและหน้ากากอนามัย ในงบประมาณ 1,750,000 บาท ก็ได้มอบหมาย
ให้อสม.เป็นตัวหลักในการน าเจลกับหน้ากากอนามัย พร้อมด้วยสมาชิกหลายท่าน 
ก็ถือว่าถึงมือพ่ีน้องประชาชนทุกครัวเรือน หลังจากแจกมอบแล้วก็ไม่ได้มีข้อครหา
มา ในเรื่องของเจลและหน้ากาก ที่ส าคัญคือเราได้ดูแลพ่ีน้องบ้านเช่า แม้ว่าเขาจะ
ไม่ได้มีภูมิล าเนาอยู่ที่นี่ เขามาท างานอยู่ที่นี่ เราก็ดูแลเขา สิ่งที่พวกผมคาดหวังก็คือ
ไม่อยากให้โควิด 19 เกิดขึ้นกับพ่ีน้องเขาขาวเรา ก็ขออนุญาตใช้งบประมาณตามท่ี
ได้กล่าวไป ส่วนเรื่องเศรษฐกิจชุมชนเดี๋ยวให้ทางนิติกรเป็นผู้ตอบ เรื่องบ่อบาดาลก็
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ตรงนี้ในฐานะท่านเป็นตัวแทนชาวบ้านผมเข้าใจครับ ว่าหน้าที่ท่านก็คือออก
ระเบียบออกกฎหมาย ออกข้อบังคับ และอีกหน้าที่หนึ่งก็คือตรวจสอบผู้บริหาร 
ตรงนี้ถือว่าท่านท างานถูกต้อง ผมไม่ว่า ในเมื่อท่านข้องใจตรงไหน มีหนังสือเป็น
ลายลักษณ์อักษรมา ขอดูเอกสาร ยินดีครับยินดีที่จะให้ดูทุกเรื่อง เพราะผมเข้าใจว่า
ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนก็เหมือนกับความเดือดร้อนของท่าน ในเมื่อ
ท่านข้องใจ ก็ได้ครับมีหนังสือมาถูกต้อง ส่วนเรื่องการช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน ซึ่ง
ท่านสมาชิกหมู่ที่ 12 ได้อภิปราย ตอนแรกผมก็คิดกันว่าให้ทางสมาชิกได้ยื่นเปิด
วิสามัญในการที่จะใช้เงินส ารองทุนเงินสะสม ซึ่งต้องขออนุมัติผู้ว่า ก็มันคงจะช้าไม่
ทันเหตุการณ์ มันมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชน      
ปี 60 แก้ไขถึง ปี 61 ตรงนี้เดี๋ยวจะได้ให้ท่านปลัดได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่าเราจะมี
โอกาสได้ใช้ไหมตามหนังสือสั่งการ ผมก็ดูทุกตัวครับหนังสือสั่งการ ยังไม่มีท้องถิ่น
ไหนในอ าเภอทุ่งสงที่ใช้ระเบียบนี้ ที่แจกถุงยังชีพในขณะนี้ มีแค่แจกเจลกับหน้ากาก 
ส่วนเรื่องถุงยังชีพยังไม่มี แต่ว่าได้คุยกับปลัดเมื่อกี้นะครับว่ามันมีตัวระเบียบกระ
ทรวงมหาดไทยตัวนั้น ถ้าใช้ก็ใช้ตัวนั้นได้ แต่ว่าต้องมีคณะกรรมการอยู่ชุดหนึ่ง 
ตั้งขึ้นมาเพ่ือหาพ่ีน้องประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆ มันจะเข้าหลักเกณฑ์เช่นผู้สูงอายุ 
คนพิการ คนด้อยโอกาส เด็ก  ตรงนี้ครับมีโอกาสที่จะได้ และก็ครอบครัวที่ยากจน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ตรงนี้ต้องตั้งกรรมการมาชุดหนึ่งในการพิจารณา เราจะให้
หมดไม่ได้ตรงนี้ผมไม่แน่ใจ อาจจะเรียกคืนก็ได้ ใช้ไปใช้มาผมเห็นหลายที่แล้ว
เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นที่พังงา หรืออบจ.หลายอบจ.ก็มีโอกาสเรียกคืนจากปปช.และ
สตง. ตรงนี้เราต้องระมัดระวังนิดนึง เดี๋ยวจะหารือกับปลัดในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่
งบประมาณว่าจะใช้ระเบียบตัวนี้ได้ไหม ถ้าได้ ตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งก็แล้วค่อย
หารือกัน แล้วจะแจ้งให้สมาชิกได้ทราบนะครับ ส่วนสมาชิกหมู่ที่ 8 ได้ลุกขึ้น
อภิปรายในเรื่องของอินเตอร์เน็ตซึ่งเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนทางหลวงซึ่งขณะนี้ ที่
กองช่างส่งเอกสารมาให้ผม ถนนในเขาขาวมีทั้งหมด 101 สาย ที่ขึ้นไปแล้วก็
ประมาณ 40 สาย ยังเหลืออีกประมาณ 60 ตรงนี้ผมก็ได้ก าชับทางผ.อ.กองช่างไป
แล้ว เมื่อเช้าก็เรียกมานั่งคุย ว่าให้รีบด าเนินการขึ้นทะเบียนทางหลวงอย่างน้อยให้
ได้ 50% ในสิ้นปีนี้ เพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าเผื่อมีงบประมาณเหลือจ่ายเข้ามา 
เช่นของหมู่ 6 หมู่ 9 อย่างนี้ครับ เราไม่มีโครงการรองรับ เราไม่มีถนนที่ขึ้นทะเบียน
ทางหลวง เราก็ใช้ไม่ได้ เช่นอย่างของหมู่ที่ 12 ซอยในนาก็ยังไม่ได้ขึ้น มันก็ไม่มี
โอกาสได้เงินห้าหกล้าน มันก็ไม่มีโอกาสได้ท า เพราะต้องขึ้นทะเบียนทางหลวง ถึง
จะท าได้ ตรงนี้ผมก็ก าชับแล้วครับว่าภายในสิ้นปีนี้ให้ได้ 50% ของถนนทั้งหมด ก็
ของเรียนสมาชิกทราบนะครับ ส่วนเรื่องห้องประชุมเดี๋ยวมอบหมายหัวหน้าส านัก
ในการดูแลให้ท าระบบเสียงระบบไฟให้ดี ก็ขออนุญาตตอบแค่นี้ครับ 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ มีท่านอื่นอีกไหมครับ เชิญนิติกรครับ 

นายชิโนรส  ประลมพ์กาญจน์ นิติกร กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก ท่านผู้บริหาร ผมชิโนรส  
ประลมพ์กาญจน์  ผมขอชี้แจงดังนี้นะครับ โครงการเศรษฐกิจชุมชน มีอยู่หลาย
สมัย ผมขอแบ่งเป็นสามกลุ่มนะครับ กลุ่มท่ี 1 จ านวน 11 กลุ่มกู้ในปี 2544  เป็น
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กลุ่มท่ีหมดอายุความแล้ว เกิดความเสียหายจ านวน สองแสนสี่หมื่นสามพันกว่าบาท 
นะครับ อบต.ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพ่ือหาผู้รับผิดทางละเมิด เพ่ือหา
ผู้รับผิดชอบเงินจ านวนสองแสนสี่หมื่นสามพันกว่าบาท คณะกรรมการได้สอบเสร็จ
แล้วรายงานท่านนายกเพ่ืออกค าสั่งให้ชดใช้คืน มีผู้รับผิดชอบทั้งหมด 5 คน 
ประกอบด้วยนายพินิจ  รัตนบุรี สี่หมื่นเจ็ดพันกว่าบาท นายสุวิทย์  รัตนพันธ์    
สองหมื่นกว่าบาท  ได้มาช าระคืนกองคลังแล้ว รายที่สามนางสารภี  โชติพันธ์ อดีต
ปลัดอบต.เขาขาว ตอนนี้เป็นปลัดที่อบต.ควนกรด อบต.เขาขาวมีค าสั่งให้ชดใช้หนึ่ง
หมื่นหนึ่งพันกว่าบาทครับ รายที่สี่นายจรัญ  เกื้อภักดิ์ อดีตปลัด อบต.เขาขาว 
จ านวนแปดหมื่นห้าพันกว่าบาท รายที่ห้า นางเพ็ญศรี  ประเสริฐวรพงศ์ ผ.อ.กอง
คลังอบต.เขาขาว จ านวนเจ็ดหมื่นกว่าบาท รายละเอียดนั้นผมได้มอบให้สมาชิก 
อบต.หมู่ที่ 3 ไปแล้ว รายที่สาม รายที่ สี่ และรายที่ห้าได้อุทธรณ์ค าสั่ง ท่านนายก
อบต.เขาขาวและผู้ว่าราชการจังหวัดได้วินิจฉัยไม่รับอุทธรณ์ ทั้งสามรายได้ยื่นฟ้อง
ต่อศาลปกครอง ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของศาลปกครองนครศรีธรรมราชยังไม่
ตัดสินที ส่วนนายพินิจ อุทธรณ์ค าสั่งแต่ไม่ฟ้องศาลปกครองซึ่งผมจะได้ด าเนิน
ฟ้องร้องให้มาชดใช้ต่อไปครับ ถ้าจะถามว่าจะตัดสินเมื่อไหร่ผมตอบไม่ได้ครับเพราะ
คดีมันใช้เวลาหลายปี ส่วนกลุ่มที่ 2 ที่มีปัญหา มี 3 กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มน้ าดื่ม 
หมู่ที่ 4 กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านคลองทรายขาว หมู่ที่ 1 กลุ่มแตงโมบ้านไสส้าน หมู่ที่ 2 
ทั้งสามกลุ่มนี้ท่านนายกมีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ลงนามให้ส่งฟ้อง เมื่อขาดอายุความผมก็
ส่งไปให้อ าเภอ ประมาณปีสองปีแล้ว ผมก็ไม่แน่ใจนะครับ ในส่วนของอบต.ผมและ
ท่านนายกในฐานะผู้เกี่ยวข้อง ไม่สามารถตั้งกรรมการสอบได้ ต้องให้อ าเภอเป็นผู้ตั้ง 
ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่สามารถสอบผู้ที่สูงกว่าได้ ต้องให้นายกอ าเภอในฐานะผู้ก ากับ
ดูแลเป็นผู้เซ็นค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ  กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่ยังไม่หมดอายุ
ความ เป็นกลุ่มที่ฟ้องศาลแพ่งให้ชดใช้ มีทั้งหมด 4 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มแตงโม
บ้านไสส้าน หมู่ที่ 2 กลุ่มเลี้ยงวันพันธ์พ้ืนบ้าน หมู่ที่ 7 กลุ่มเลี้ยงวัวพ้ืนเมือง หมู่ที่ 
4 และกลุ่มเลี้ยงไก่เนื้อและไก่พ้ืนบ้าน หมู่ที่ 7 ทั้ง 4 กลุ่มนี้จ่ายบ้างไม่จ่ายบ้าง ซึ่ง
ผมได้ฟ้องที่ศาลแพ่งทุ่งสงแล้ว ทุกรายศาลได้ตัดสินให้ช าระ ก็มีการตกลง
ประนีประนอมหนี้ขอผ่อนช าระ แต่ไม่จ่ายตามสัญญาประนีประนอม ซึ่งผมได้ส่ง
เรื่องไปให้อัยการเพ่ือบังคับคดี การบังคับคดีหมายความว่า การยึดอาญัตเงินสดใน
ธนาคาร บ้าน ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ รถยนต์ หรือรถมอเตอร์ไชค์มาขายทอดตลาด 
เพ่ือมาช าระหนี้ ถ้ามีเงินเหลือกรมบังคับคดีก็จะคืนให้ไป ผมได้ขอบังคับคดีไปแล้ว
ทั้งสี่กลุ่ม ส่วนขั้นตอนการสืบหาทรัพย์นั้นส่งไปสามกลุ่มแล้ว คือกลุ่มแตงโม หมู่ที่ 
2 กลุ่มวัวหมู่ 4 กลุ่มวัวหมู่7  ส่วนกลุ่มเลี้ยงไก่นั้นผมก าลังสืบหาทรัพย์อยู่ครับ อายุ
ความ 10 ปี ครับ ปัญหาคือขั้นตอนการสืบหาทรัพย์ว่าแต่ละคนมีทรัพย์สินอยู่
ตรงไหนบ้าง  

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ เชิญท่านสมาชิกหมู่ท่ี 12 ครับ 

นายสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 12 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ อย่างที่ท่าน
สมาชิกหมู่ที่ 3 เสนอเรื่องเครื่องเสียงห้องประชุม ผมพยายามที่จะตั้งใจฟังด้วยการ
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ใช้ไมโครโฟนที่ไม่มีประสิทธิภาพ มันก็เลยฟังไม่ค่อยได้ศัพท์ซักเท่าไหร่ครับท่าน
ประธาน ใช้ปากเปล่าได้ไหมครับ ผมว่าถนัดกว่าครับ ครับขอบคุณมากครับ 

นายชิโนรส  ประลมพ์กาญจน์ นิติกร ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนบังคับคดีอยู่ 3 กลุ่ม คือกลุ่มแตงโมบ้านไสส้าน หมู่ที่ 2 
กลุ่มวัวพ้ืนบ้านหมู่ที่ 7 และกลุ่มเลี้ยงวัวพ้ืนเมืองหมู่ที่ 4 ส่วนกลุ่มเลี้ยงไก่ ขอบังคับ
คดีไปแล้วแต่ยังไม่สืบหาทรัพย์ทีไว้ใครมีอะไรบ้าง ก าลังแจ้งที่ดินหาโฉนดอยู่ครับ  

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ ครับขอบคุณครับ เชิญท่านสมาชิกหมู่ท่ี 12 ครับ 

นายสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 12 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอบคุณท่าน
นิติกรครับ ผมเชิญมาทุกครั้งมาชี้แจงเมื่อมีการประชุม ตอนนี้นิติกรแจ้งว่าส่งยึด
ทรัพย์ที่บังคับคดี ผมดูจากเอกสารครั้งก่อนๆ ก็มีค้างจ่ายทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่ม
แตงโมไม่จ่าย ก็ต้องขอชื่นชมท่านนิติกร ที่ท่านได้ท างานอย่างเต็มที่ ไปตามข้ันตอน 
ทวงแล้วไม่จ่าย ไม่จ่ายฟ้อง ฟ้องแล้วยังไม่จ่าย บังคับคดี ซึ่งการบังคับคดีผมอาจจะ
ความรู้น้อยกว่าท่าน ก็อยากเสนอไปถึงแม้ที่ดินจะไม่มีเอกสารสิทธิต้นยางที่อยู่ในที่
ทบ.5 ที่อะไรก็แล้วแต่ ยึดได้ครับท่านประธาน ยึดที่ไม่ได้ยึดต้นไม้ ยึดต้นปาล์มเรา
สามารถที่จะไปแทงขายได้ ต้นยางเราก็ไปโค่นเอาเฉพาะต้นยาง ก็ฝากท่านนิติกร
ท่านด าเนินการให้เต็มที่ครับเรื่องนี้ ผมก็ติดตามมาตั้งแต่ปี 59 ก็ชื่นชมท่านนิติกรที่
ได้ท าอย่างต่อเนื่อง แล้วอย่างสามกลุ่ม ครับท่านประธาน เมื่อกี้ฟังไม่ถนัด เรื่องการ
ตั้งกรรมการสอบที่ไม่ฟ้องที่ขาดอายุความ อยู่อย่างไงครับตอนนี้  

นายชิโนรส  ประลมพ์กาญจน์ นิติกร เป็นเรื่องของอ าเภอครับ ผมกับนายกไม่สามารถตั้งได้ เพราะในระบบ
ราชการผู้ใต้บังคับบัญชาจะไปตั้งสอบคนท่ีเหนือกว่าไม่ได้ ต้องให้นายอ าเภอตั้ง  

นายสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 12 แต่ทางนิติกรได้ส่งหนังสือไปให้ตั้งกรรมการแล้ว
ใช่ไหม 

นายชิโนรส  ประลมพ์กาญจน์ นิติกร ผมท าไปสามสี่ฉบับแล้วครับ ปรากฏตามเอกสารที่ผมมอบให้อบต.พิสมัยไป
แล้ว แต่ว่าอ าเภอนิ่งเฉยเป็นเรื่องของอ าเภอครับ ผมไม่เกี่ยว  

นายสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 12 ผมเข้าใจครับว่าไม่ใช่หน้าที่นิติกร แต่ติดตามไป
แล้วใช่ไหม ก็ฝากให้ช่วยติดตามด้วยครับ 

นายชิโนรส  ประลมพ์กาญจน์ นิติกร คือล่าสุดเมื่อประมาณสองเดือนก่อน ท่านรองปลัดสมชาย ได้ถามผมว่า
อ าเภอเขาแจ้งข่าวอะไรมาบ้าง ผมบอกว่าก็เงียบไป ก็เลยให้ผมท าหนังสือทวงถาม
ไปอีก ล่าสุดผมได้อบต.พิสมัยไปแล้ว ผมถามไปสองครั้งแล้วครับ หมดหน้าที่ผมแล้ว
ครับ เป็นเรื่องของอ าเภอ เป็นเรื่องของอ าเภอที่จะตั้งไม่ตั้ง ผมไม่สามารถไปก้าวล่วง
อ าเภอได้ครับ   

นายสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 12 ท่านประธานที่เคารพ อีกเรื่องหนึ่งครับ เรื่องการ
ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ตามที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 8 ได้สอบถาม และผู้บริหาร
ตอบผมไม่เข้าใจครับตัวนี้ ร้อยกว่าสายที่เมื่อซักครู่ท่านผู้บริหารตอบว่าต าบล     
เขาขาวขึ้นทะเบียนแค่สี่สิบสาย นี่ตั้งแต่ยุคคสช.นะครับ  ปี 60 ให้อบต.ไปขึ้น
ทะเบียนทางหลวงท้องถิน่ ขณะนั้นช่างเรวัตร ไปประจ าอยู่ที่ศาลากลางจังหวัด เพ่ือ
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ขึ้นทางหลวงท้องถิ่นของถนนที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของต าบล แต่ผมเพ่ิงทราบ
วันนี้ครับว่าขึ้นได้แค่ 40 สาย แล้วมันติดปัญหาตรงไหนครับท่านประธาน ถ้ามี
งบประมาณ สมมุติว่าท่านสมพงษ์ขอส.ส.มาได้ซักสาย ไม่ได้ขึ้นทางหลวงท้องถิ่นไว้ 
มันก็ไม่ได้สร้างซิครับท่านประธาน มันติดขัดท่ีตรงไหนครับเรื่องการขึ้นทะเบียนทาง
หลวงท้องถิ่น มันมีปัญหามากหรือว่าไม่มีคนท า หรืออย่างไรครับท่านประธานอยาก
ทราบรายละเอียดด้วยครับ 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ ยังมีท่านอ่ืนไหมครับ เมื่อไม่มีขอเชิญท่านนายกครับ 

นายเกษม  สังข์แก้ว นายกองค์การบริหารส่วนต าบล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิก
สภาผู้ทรงเกียรติ ในเรื่องการขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ผมก็ได้ก าชับไปยังผ.อ.
กองช่าง มอบหมายมีผู้รับผิดชอบ คือนายวิทวัส อุ่นศร  บางอาทิตย์ไม่ได้ขึ้นเลย
ครับ ไม่มีซักสายหนึ่งเลย เดือนหนึ่งได้ซักสายหนึ่งครับ บางเดือนนะครับ ผมก าชับ
ผ.อ.ไปแล้วว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถ้ายังอยู่ลักษณะนี้ผมตั้งกรรมการสอบ อ้าง
เหตุผลมาว่าช้าเพราะอะไร เพราะตอนนี้ผมดูแล้วได้ประมาณ 40 สายครับ ใครเสีย
ประโยชน์ครับ ชาวบ้านเสียประโยชน์ครับ เพราะไม่ได้ท างานตามที่มอบหมาย ผม
ก าชับผ.อ.กองช่างไปแล้วเมื่อเช้า ทั้งหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างด้วย ตั้งแต่ต้นเดือน 1 
มิถุนายนเป็นต้นไป ต้องมีผลงานในการขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นมา เดือนละ
อย่างน้อยห้าสายถึงสิบสาย ก็ก าชับไปแล้วครับเมื่อเช้า ครับขอบคุณครับ 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ ครับขอเชิญท่านสมาชิกหมู่ท่ี 12 ครับ  

นายสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 12 ท่านประธานที่เคารพ ตามท่ีท่านผู้บริหารได้ชี้แจง 
นี่หมายถึงว่า เราแค่นั่งกดคอมพ์ที่อบต.ข้อมูลก็จะเข้ากรมเลยใช่ไหมครับท่าน
ประธาน เราไม่ต้องไปขึ้นอย่างที่เมื่อก่อนขอโทษที่เอ๋ยนาม ช่างเรวัตร ไปอยู่ท่ีศาลา
กลางเพ่ือขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นในตอนนั้น แต่ตอนนี้ใช้ระบบอะไรผมก็เรียบ
ไม่ถูกแค่กดเอาที่อบต.ก็ได้แล้วใช่ไหมครับ แบบนั้นใช่ไหมครับท่านประธาน 
ขอบคุณมากครับท่านประธาน 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกครับ 

นายเกษม  สังข์แก้ว นายกองค์การบริหารส่วนต าบล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิก
สภาผู้ทรงเกียรติ ในการขึ้นทะเบียนทางหลวง เจ้าหน้าที่ต้องลงไปจับGPS          
ทุกสาย ไม่ใช่นั่งกดเอาที่อบต.ได้ ต้องไปดูหัวท้าย ถนนที่แน่นอน ต้องไปจับ GPS 
ทุกสายที่เหลืออยู่ และผมก็ก าชับไปแล้วทั้งสองท่าน ในเรื่องการขึ้นทะเบียนทาง
หลวงท้องถิ่น ผมก็ได้ก าชับไปยังผ.อ.และหัวหน้าฝ่ายแล้วเมื่อเช้าว่าอย่างน้อยเดือน
ละสิบสายต้องได้ เพราะรถก็มีอยู่แล้ว รถก็ว่างอยู่ เอาไปจับ GPS วันสายสองสาย ก็
คิดว่าคงจะดีขึ้นครับ  

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ  ยังมีสมาชิกท่านอ่ืนไหมครับ หากไม่มีผมปิดประชุมครับ 
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เลิกประชุมเวลา   เวลา 14.22 น.  
                
 
 

  (ลงชื่อ).................ไพรัช  พยาบาล..................ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นายไพรัช  พยาบาล) 
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีมติรับรองรายงานการประชุม
ในการประชุมสภาฯ  สามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ.2563               .
เมื่อวันที่    7 สิงหาคม  ๒๕63                                                 . 

 
 
 
 

(ลงชื่อ)..................ด ารงค์  อุ่นศร…………......... 
       (นายด ารงค์  อุ่นศร) 

                                                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 

เมื่อวันศุกร์ ที่ 15  พฤษภาคม  2563  เวลา 13.0๐ น. 
 

 
ข้าพเจ้าคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ผู้มีรายชื่อท้ายนี้  ได้ท าการตรวจสอบรายงานการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2  เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 
พฤษภาคม  พ.ศ.2563 ตามรายงานการประชุมสภา ซึ่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวได้จดไว้                    
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ปรากฏว่ารายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์และไม่มีข้อความที่ไม่เหมาะสมแต่
ประการใด จึงได้ลงลายมือชื่อรับรองการตรวจรายงานการประชุมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม  
พ.ศ.2563  
 
   
                                  (ลงชื่อ)...............เกรียงไกร  หนูนวล................ประธานกรรมการตรวจรายงานฯ 
                             (นายเกรียงไกร  หนูนวล) 
                                           สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 7 
 
 
 
                                  (ลงชื่อ)..................สมโชค  คงทอง....................กรรมการตรวจรายงานฯ  
                                         (นายสมโชค  คงทอง) 
                                             สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 9 
 
 
 
                                  (ลงชื่อ)....................พิสมัย  สีใส.........................กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานฯ 
                               (นางสาวพิสมัย  สีใส) 
                                            สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 3 
 
 
 
 


